
 หนา   ๒๐๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับที ่ ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน  วาดวยการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลศาลาดานโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลศาลาดานและนายอําเภอเกาะลันตา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน   

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และใหใชบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้แทน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมพงษ  ดํารงอองตระกูล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลศาลาดาน   



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

1. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(๑.๑) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป    ฉบับละ    ๕,๐๐๐ บาท 
(๑.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป      ฉบับละ    ๗,๕๐๐ บาท 

(๑.๓) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ      ฉบับละ    ๗,๕๐๐ บาท 
(๑.๔) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ      ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

2. อัตราคาเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล 

(๒.๑) คาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ     ลูกบาศกเมตรละ      ๓๕๐ บาท 
 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร  
 เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

     ๓.  อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
(๓.๑) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปรายเดือน 

(1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตรหรือ ไมเกิน ๔  

กิโลกรัม       เดือนละ           ๓๐ บาท 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  
หรือเกิน ๔ กิโลกรัมแตไมเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม  

ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๒๐ ลิตรหรือทุก ๆ ๔ กิโลกรัม  
ในอัตราตอหนวย      หนวยละ               ๓๐ บาท 
(เศษเกิน ๑๐ ลิตรหรือเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(3) กรณีท่ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศก 
เมตรหรือเกิน ๑๐๐ แตไมเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม   เดือนละ    ๑,๕๐๐ บาท 
(4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร หรือ เกิน ๒๐๐  

กิโลกรัมใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร หรือ ทุก ๆ  
๒๐๐ กิโลกรัมในอัตราตอหนวย    หนวยละ   ๑,๕๐๐ บาท 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร หรือ เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม 

ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 (๓.๒) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป เปนครั้งคราว 
        (๑) กรณีท่ีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร หรือไมเกิน  

๑๐๐ กิโลกรัม      ครั้งละ      ๑๐๐ บาท 

      (๒) กรณีท่ีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  
หรือ เกิน ๑๐๐ แตไมเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม   ครั้งละ       ๒๐๐ บาท 



        (๓) กรณีท่ีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร หรือเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม  

ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย หนวยละ             ๒๐๐ บาท 

(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร หรือ เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม 

ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

4. คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

(๔.๑) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนรายเดือน 

     (๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร หรือน้ําหนัก 

           ไมเกิน ๒ กิโลกรัม       เดือนละ      ๕๐๐ บาท 

        (๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม 

 ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม 

 ในอัตราตอหนวย       หนวยละ     ๕๐๐ บาท 

 (เศษไมเกิน ๖.๕ ลิตร หรือไมเกิน ๑ กิโลกรัม 

 ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร หรือเกิน ๑ กิโลกรัม 

 ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(๔.๒) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราวคาเก็บและขน 

        มูลฝอยติดเชื้อ ใหเก็บคาธรรมเนียม เปน ๒ รายการ 

(1) คาบริการ       ครั้งละ   ๕,๐๐๐ บาท 

(โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 

(2) คาเก็บและขน 

1) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน ๑๐๐ ลิตร 

หรือน้ําหนักไมเกิน ๑๕ กิโลกรัม    ครั้งละ      ๑๓๐ บาท 

2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร 

หรือน้ําหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย 

ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม ในอัตราตอหนวย หนวยละ     ๑๓๐ บาท 

 (เศษไมเกิน ๕๐ ลิตร หรือไมเกิน ๗.๕ กิโลกรัม  

 ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๕๐ ลิตร หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม 

 ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

5. คากําจัดส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ 

คิดในอัตรา       ลูกบาศกเมตรละ      ๖๐๐ บาท 

(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร 

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

6. คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

คิดในอัตรา        กิโลกรัมละ            ๕๐ สตางค 

(เศษเกินครึ่งกิโลกรัมใหคิดเทากับ ๑ กิโลกรัม) 



  ๗.  คากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

 (๗.๑) คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 

(๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร 

      หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม    เดือนละ    ๑,๕๐๐ บาท 

(2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 

        หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย 

     ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม ในอัตราตอหนวย หนวยละ   ๑,๕๐๐ บาท 

     (เศษไมเกิน ๖.๕ ลิตร หรอืไมเกิน ๑ กิโลกรัม 

    ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร หรือเกิน  

    ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 (๗.๒) คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราว 

  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน ๖.๕ ลิตร หรือน้ําหนักไม 

เกิน ๑ กิโลกรัมใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ  

๑ กิโลกรัม ในอัตราตอหนวย    หนวยละ     ๒๕ บาท 

  (เศษไมเกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไมเกินครึ่งกิโลกรัม 

ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร 

หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 


